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DOHODA O SPOLUPRÁCI K VÝCVIKU PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE 
 
uzavřená mezi stranami: 
 
 
Univerzita Karlova 
Evangelická teologická fakulta (dále jen ETF UK) 
zastoupená doc. Jiřím Mrázkem Th.D., děkanem fakulty 
jako organizátorem výcviku 
 
a  
 
REMEDIUM Praha o.p.s.  
zastoupené Zuzanou Radovou, ředitelkou 
jako zadavatelem výcviku  
 
a 
 
Odborní garanti výcviku: 
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 
PhDr. Milan Kinkor  
 
 
 
1. Účel dohody 
 
Účelem dohody je vymezení práv a povinností mezi organizátorem výcviku Případová supervize a 
zadavatelem tohoto výcviku. Toto vymezení vede k řádné realizaci výcviku. 
 
2. Základní informace o výcviku 
 
Komu je výcvik určen: 
Zkušeným pracovníkům pomáhajících profesí (= sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, 
speciální pedagogové, duchovní a další), kteří naplní vstupní požadavky výcviku. 
 
Čas realizace výcviku 
Výcvik probíhá v období od 15. 11. 2019 do 30. 12. 2022  

Rozsah výcviku 
393 hodin = 144 hodin přímé výuky + 48 hodin kolegiálních skupin + 40 hodin supervize supervize s 
mentorem + 100 hodin na zpracování individuálních úkolů + 60 hodin osobního a supervizního rozvoje 
zaměřeného na výzkum a vzdělávání druhých + 1 hodina individuální konzultace s lektorem. 
 
Odborní garanti: 
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor 
 
Lektoři: 
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Milan Kinkor, Mgr. Jana Švadlenová, doc. PhDr. Jan Kožnar, 
CSc. a další 
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Přijímací pohovory: 
Prosinec 2019 
 
Termíny a rozsah vyučovacích hodin přímé výuky: 
1. setkání: 22. až 24. ledna 2020  (24 hodin) 
2. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
3. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
4. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
5. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
6. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
7. setkání: bude upřesněno (20 hodin) 
 
Evaluační setkání 
Po dohodě s účastníky 
 
Financování kurzu: 
 
Kurz je plně hrazen toliko z účastnických poplatků.   
 
Cena výcviku pro jednoho účastníka: 
750,- Kč – vstupní pohovor 
35 700,- Kč – výcvik 
Cena evaluačního setkání – bude stanovena aktuálně dle počtu účastníků 
 
 
3. Práva a povinnosti zúčastněných stran 
 
Organizátor výcviku Evangelická teologická fakulta UK:  

 odpovídá za provozně-organizační zajištění výcviku PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE v době od 
15. 11. 2019 do 31. 12. 2022 jakožto kurzu Celoživotního vzdělávání v rámci programu 
Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika 

 zajišťuje prostory pro výcviková setkání 
 komunikuje se všemi zúčastněnými stranami vzhledem k provozně-organizační složce realizace 

výcviku 
 komunikuje s lektory ohledně provozně-organizační složky výcviku 
 spravuje veškeré finanční toky výcviku včetně plateb od účastníků 
 osvědčí účastníkům/účastnicím na závěr výcviku jeho absolvování v rámci programu 

Celoživotního vzdělávání ETF UK nebo potvrdí na závěr účastníkům/účastnicím počet hodin 
docházky do výcviku. Osvědčení vydané účastníkovi v rámci programu CŽV ETF bude pak 
přílohou certifikátu vydaného REMEDIEM Praha o.p.s. 

 vyhrazuje si právo rozhodnout o vyřazení účastníka z výcviku, pokud účastník porušil jeho 
dohodnutá pravidla 

 zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají účastníků výcviku a jejich organizací  
 veškeré zápisy z průběhu výcviku a materiály účastníků uchovává v souladu se zákonem o 

zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. 
 vyřizuje případné podněty nebo stížnosti účastníků výcviku dle závazných pravidel stanovených 

ETF 
- účastník výcviku má právo podávat podněty nebo stížnosti týkající se organizace výcviku 
- podněty a stížnosti jsou přijímány v písemné formě (e-mailem, dopisem) 
- podněty a stížnosti jsou adresovány  
1) pracovníkovi ETF UK pověřenému koordinací výcviku 
2) pracovníkovi pověřenému koordinací kurzů CŽV ETF UK Mgr. Petru Gallusovi, Ph.D. 
3) děkanovi ETF UK doc. Jiřímu Mrázkovi Th.D. 
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 vyhrazuje si právo na případnou změnu v časovém schématu výcviku, na změnu termínu 
výcvikového setkání z vážných a mimořádných důvodů (nemoc lektora, havárie, kalamita apod.), 
o těchto skutečnostech účastníky/účastnice neprodleně informuje 

 
 
Zadavatel výcviku REMEDIUM Praha o.p.s.: 

 REMEDIUM Praha je členem Evropské asociace pro supervizi a koučování (EASC) se všemi 
právy a povinnostmi. Supervizní vzdělávání (1. a 2. úroveň) jsou certifikované EASC. Jako 
takový odpovídá zadavatel za odbornou složku výcviku v PŘÍPADOVÉ SUPERVIZI (1. úroveň 
supervizního vzdělávání) v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2022 

 komunikuje se všemi zúčastněnými stranami v oblastech vztahujících se k odborné složce 
výcviku 

 spolupracuje s organizátorem výcviku na vyhotovení závěrečného osvědčení pro účastníky 
výcviku 

 zúčastní se vyhodnocovacích schůzek k výcviku – minimálně 3x v průběhu jeho trvání 
 v rámci odpovědnosti za odbornou složku výcviku deleguje odborným garantům výcviku PhDr. 

Bohumile Baštecké Ph.D. a PhDr. Milanu Kinkorovi následující pravomoci a úkoly:   
 
 
Odborní garanti výcviku: 

 komunikují s lektory výcviku ohledně odborné a formální složky výcviku, a to zejména: 
ohledně obsahové náplně výcviku 
ohledně termínů jednotlivých setkání a jejich časových schémat 
ohledně finančních podmínek lektorování na výcviku 
ohledně personálního obsazení jednotlivých setkání 
ohledně nároků na účastníky v oblasti odborných požadavků výcviku 
ohledně podmínek závěrečné evaluace 

 komunikují s koordinátorkou výcviku ohledně provozních a odborných požadavků výcviku a 
úkolují ji v souladu s popisem její práce 

 ve spolupráci s koordinátorkou výcviku a ekonomickým oddělením ETF UK odpovídají za 
dodržení rozpočtu. 

 zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají účastníků výcviku a jejich organizací  
 veškeré zápisy z průběhu výcviku a materiály účastníků uchovávají v souladu se zákonem o 

zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. 
 vyřizují případné podněty nebo stížnosti účastníků výcviku dle závazných pravidel stanovených 

organizací REMEDIUM Praha o.p.s.: 
- účastník výcviku má právo podávat podněty nebo stížnosti týkající se odborné náplně výcviku 
- podněty a stížnosti jsou přijímány v písemné formě (e-mailem, dopisem) 
- podněty a stížnosti jsou adresovány: 
vedoucí/vedoucímu Vzdělávacích programů REMEDIUM Praha o.p.s. 
ředitelce organizace REMEDIUM Praha o.p.s. Zuzaně Radové  

 vyhrazují si právo na změny lektorského obsazení z mimořádných důvodů při zachování plné 
kvalifikovanosti lektora 
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5. Další ujednání: 
Dohodu ve třech (resp. ve čtyřech) vyhotoveních podepisují všechny tři (resp. čtyři) smluvní strany před 
zahájením výcviku.  
Případná změna smluvních podmínek se děje vždy na základě dohody mezi všemi smluvními stranami.  
 
 
V Praze dne 8. 11. 2019 
 
 
 
 
doc. Jiří Mrázek Th.D.,  
děkan ETF UK 
 
 
 
 
Zuzana Radová  
ředitelka REMEDIUM Praha o.p.s. 
 
 
 
 
Odborní garanti: 
 
 
 
 
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.  
 
 
 
 
 
PhDr. Milan Kinkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


